
 

KARTA     ZGŁOSZENIA    UCZESTNIKA 

w   Projekcie nr 191   

„Darmowe zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży” realizowane 

w Szkole Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej                                       

ul. Syreny 5/7 w Warszawie  

grupa wiekowa  10-13 lat 

w okresie od 9 marca 2020 do 18 grudnia 2020  

poniedziałek -   godz.16.00 – 18.00 

Proszę wypełniać drukowanymi literami 

Nazwisko i imię dziecka  
 

Data urodzenia  
 

Adres zamieszkania  
 

Imię i nazwisko 
opiekunów/rodziców 

 
 
 

Telefon kontaktowy/email  
 

Szkoła Podstawowa do 
której uczęszcza dziecko 

 
 

Numer legitymacji szkolnej  
 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem  udziału w zajęciach „Darmowe zajęcia                  
z programowania dla dzieci i młodzieży”. realizowanych  w ramach  Budżetu 
Partycypacyjnego  (regulamin dostępny jest na stronie www.sp139warszawa@edupage.org)          
i zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień.  

 

 
OŚWIADCZENIE  O  WYRAŻENIU  ZGODY  NA  PRZETWARZANIE  DANYCH  OSOBOWYCH 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych)   wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 
139 im.Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie, w celu realizacji Projektu nr 191 z Budżetu Partycypacyjnego 
m.st.Warszawy w zakresie np: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy. 

 

 
 
 

Data 

 
 
 

Podpis  opiekuna/rodzica 

http://www.sp139warszawa@edupage.org


 

KARTA     ZGŁOSZENIA    UCZESTNIKA 

w   Projekcie nr 191   

„Darmowe zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży” realizowane 

w Szkole Podstawowej nr 139 im.Ludwiki Wawrzyńskiej                                       

ul. Syreny 5/7 w Warszawie  

grupa wiekowa  14-16 lat 

w okresie od 9 marca 2020 do 18 grudnia 2020  

piątek -   godz.16.00 – 18.00 

Proszę wypełniać drukowanymi literami 

Nazwisko i imię dziecka  
 

Data urodzenia  
 

Adres zamieszkania  
 

Imię i nazwisko 
opiekunów/rodziców 

 
 
 

Telefon kontaktowy/email  
 

Szkoła do której 
uczęszcza dziecko 

 
 

Numer legitymacji szkolnej  
 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem  udziału w zajęciach „Darmowe zajęcia                  

z programowania dla dzieci i młodzieży”. realizowanych  w ramach  Budżetu 
Partycypacyjnego  (regulamin dostępny jest na stronie www.sp139warszawa@edupage.org)          

i zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień.  
 

 
OŚWIADCZENIE  O  WYRAŻENIU  ZGODY  NA  PRZETWARZANIE  DANYCH  OSOBOWYCH 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych)   wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 
139 im.Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie, w celu realizacji Projektu nr 191 z Budżetu Partycypacyjnego 
m.st.Warszawy w zakresie np: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy. 

 

 
 
 

Data 

 
 
 

Podpis  opiekuna/rodzica 

 

http://www.sp139warszawa@edupage.org

